LETNA INFORMACIJA O IDENTITETI MEST IZVRŠEVANJA IN KAKOVOSTI IZVRŠEVANJA

V skladu z določili Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/576 z dne 8. junija 2016 o dopolnitvi Direktive
2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za
informacije, ki jih morajo investicijska podjetja letno objaviti o identiteti mest izvrševanja in o kakovosti
izvrševanja in četrtim odstavkom 269. člena ZTFI-1 Nova KBM kot ponudnik investicijskih storitev vsako
leto pripravi povzetek in objavi pet najprometnejših mest izvrševanja, ki so glede na obseg trgovanja
najpomembnejša in na katerih so v preteklem letu izvrševala naročila strank, ter podatke o doseženi
kakovosti izvrševanja. Poročilo v nadaljevanju se nanaša na leto 2021 (»Poročilo«).
Poročilo je zgolj informativne narave in ni namenjeno, da bi ga posameznik uporabili kot priporočilo
pri sprejemanju kakršnihkoli investicijskih odločitev. Nova KBM ne prevzema nobene odgovornosti za
morebitno izgubo in nastale obveznosti, ki izhajajo iz neprimerne uporabe tega Poročila.
Povzetek analize in zaključki:
1. Lastniški vrednostni papirji – delnice in potrdila o deponiranju:
Nova KBM v nadaljevanju v točkah a) do h) objavlja izsledke analize na podlagi spremljanja kakovosti
izvedbe, pridobljene na mestih izvrševanja, kjer so bila naročila naročnika izvršena v preteklem letu.

(a) Pojasnilo relativnega pomena, ki ga je podjetje pri ocenjevanju kakovosti izvrševanja
pripisalo dejavnikom izvršitve, kot so cena, stroški, hitrost, verjetnost izvršitve in vse druge
okoliščine, vključno s kvalitativnimi dejavniki:
Nova KBM pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta presoja
naslednje dejavnike:
-

ceno finančnega instrumenta, ki je predmet naročila stranke,
stroške, ki nastanejo v zvezi z izvršitvijo naročila stranki,
hitrost izvršitve naročila stranke,
verjetnost sklenitve posla,
verjetnost poravnave posla,
vrednost/količina in značilnost/tip naročila,
druge okoliščine, pomembne za izvršitev naročila.

Nova KBM najpomembnejši izvršilni dejavnik za izvršitev naročila stranke pod najugodnejšimi
pogoji določa v skladu z načelom celovite presoje vsakega posameznega izvršilnega dejavnika
in vseh izvršilnih dejavnikov skupaj. Relativno pomembnost izvršilnih dejavnikov v trenutku
izvršitve posameznega naročila ocenimo na podlagi izvršilnih kriterijev oziroma dejavnikov,
navedenih v prejšnjem odstavku, tržnih informacij, ki so nam na voljo, in po lastni presoji ter
izkušnjah.
Pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta upoštevamo
naslednje kriterije za določaje sorazmernega pomena dejavnikov, navedenih v prvem
odstavku:
-

značilnosti stranke, vključno z uvrstitvijo med profesionalne ali neprofesionalne,
značilnosti naročila stranke,
značilnosti finančnega instrumenta, ki je predmet naročila stranke,
značilnosti potencialnih mest za izvrševanje naročil stranke.

Naročilo izvršimo na podlagi presoje vseh dejavnikov iz prvega odstavka ob upoštevanju
sorazmernega pomena posameznega dejavnika, opredeljenega v Politiki izvrševanja naročil.

(b) Opis kakršne koli tesne povezanosti, nasprotij interesov in skupnega lastništva v zvezi z
vsemi mesti izvrševanja, uporabljenimi za izvršitev naročil:
Med Novo KBM in mesti izvrševanja naročil, uporabljenimi za izvrševanje naročil, ni nobene
tesne povezanosti, nasprotij interesov in skupnega lastništva.

(c) Opis vseh posebnih ureditev s katerim koli mestom izvrševanja v zvezi z opravljenimi ali
prejetimi plačili, popusti, rabati ali nedenarnimi koristmi:
Nova KBM s katerim koli mestom izvrševanja naročil nima urejene nobene posebne ureditve
oziroma nimam z njimi nikakršnih posebnih dogovorov glede opravljenih ali prejetih plačilih,
popustih, rabatih ali nedenarnih koristih.

(d) Pojasnilo dejavnikov, ki so privedli do spremembe seznama mest izvrševanja, navedenih v
politiki izvrševanja podjetja, če je do takšnih sprememb prišlo:
V letu 2021 nismo spreminjali seznama mest izvrševanja naročil.

(e) Pojasnilo, kako se izvrševanje naročil razlikuje glede na kategorizacijo strank, kadar podjetje
kategorije strank različno obravnava in kjer to lahko vpliva na ureditve izvrševanja naročil:
Ne glede na kategorizacijo strank banka vselej izvršuje naročila na istih mestih izvrševanja.

(f) Pojasnilo, ali so pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank imela prednost druga merila
pred neposredno ceno in stroški ter kako so bila ta druga merila nujna za doseganje
najboljšega možnega rezultata za stranko z vidika upoštevanja vseh dejavnikov:
Pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank pred neposredno ceno in stroški druga merila
niso imela prednosti.

(g) Pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo kakršne koli podatke ali orodja v zvezi s
kakovostjo izvrševanja, vključno z vsemi podatki, objavljenimi v skladu z Delegirano uredbo
(EU) 2017/575 (RTS27):
Banka redno spremlja učinkovitost in uspešnost izvrševanja naročil za svoje stranke. Pri tem
uporabljamo vse razpoložljive in dostopne podatke o trgovanju. Z redno spremljavo skušamo
zagotoviti najvišjo kakovost izvršitve naročil. Banka enkrat letno opravi kontrolo Politike
izvrševanja naročil.

(h) Po potrebi pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo rezultate ponudnikov stalnih
informacij, vzpostavljenih v skladu s členom 65 Direktive 2014/65/EU;
V letu 2021 Nova KBM ni uporabljala rezultatov ponudnikov stalnih informacij.

2. Dolžniški vrednosti papirji
Nova KBM v nadaljevanju v točkah a) do h) objavlja izsledke analize na podlagi spremljanja kakovosti
izvedbe, pridobljene na mestih izvrševanja, kjer so bila naročila naročnika izvršena v preteklem letu.
(a) Pojasnilo relativnega pomena, ki ga je podjetje pri ocenjevanju kakovosti izvrševanja
pripisalo dejavnikom izvršitve, kot so cena, stroški, hitrost, verjetnost izvršitve in vse druge
okoliščine, vključno s kvalitativnimi dejavniki:
Nova KBM pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta presoja
naslednje dejavnike:
-

ceno finančnega instrumenta, ki je predmet naročila stranke,
stroške, ki nastanejo v zvezi z izvršitvijo naročila stranki,
hitrost izvršitve naročila stranke,
verjetnost sklenitve posla,
verjetnost poravnave posla,

-

vrednost/količina in značilnost/tip naročila,
druge okoliščine, pomembne za izvršitev naročila.

Nova KBM najpomembnejši izvršilni dejavnik za izvršitev naročila stranke pod najugodnejšimi
pogoji določa v skladu z načelom celovite presoje vsakega posameznega izvršilnega dejavnika
in vseh izvršilnih dejavnikov skupaj. Relativno pomembnost izvršilnih dejavnikov v trenutku
izvršitve posameznega naročila ocenimo na podlagi izvršilnih kriterijev oziroma dejavnikov,
navedenih v prejšnjem odstavku, tržnih informacij, ki so nam na voljo, in po lastni presoji ter
izkušnjah.
Pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta upoštevamo
naslednje kriterije za določaje sorazmernega pomena dejavnikov, navedenih v prvem
odstavku:
-

značilnosti stranke, vključno z uvrstitvijo med profesionalne ali neprofesionalne,
značilnosti naročila stranke,
značilnosti finančnega instrumenta, ki je predmet naročila stranke,
značilnosti potencialnih mest za izvrševanje naročil stranke.

Naročilo izvršimo na podlagi presoje vseh dejavnikov iz prvega odstavka, ob upoštevanju
sorazmernega pomena posameznega dejavnika, opredeljenega v Politiki izvrševanja naročil.
(b) Opis kakršne koli tesne povezanosti, nasprotij interesov in skupnega lastništva v zvezi z
vsemi mesti izvrševanja, uporabljenimi za izvršitev naročil:
Med Novo KBM in mesti izvrševanja naročil, uporabljenimi za izvrševanje naročil, ni nobene
tesne povezanosti, nasprotij interesov in skupnega lastništva.
(c) Opis vseh posebnih ureditev s katerim koli mestom izvrševanja v zvezi z opravljenimi ali
prejetimi plačili, popusti, rabati ali nedenarnimi koristmi:
Nova KBM s katerim koli mestom izvrševanja naročil nima urejene nobene posebne ureditve
oziroma nimam z njimi nikakršnih posebnih dogovorov glede opravljenih ali prejetih plačilih,
popustih, rabatih ali nedenarnih koristih.
(d) Pojasnilo dejavnikov, ki so privedli do spremembe seznama mest izvrševanja, navedenih v
politiki izvrševanja podjetja, če je do takšnih sprememb prišlo:
V letu 2021 nismo spreminjali seznama mest izvrševanja naročil.
(e) Pojasnilo, kako se izvrševanje naročil razlikuje glede na kategorizacijo strank, kadar podjetje
kategorije strank različno obravnava in kjer to lahko vpliva na ureditve izvrševanja naročil:
Neglede na kategorizacijo strank banka vselej izvršuje naročila na istih mestih izvrševanja.
(f) Pojasnilo, ali so pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank imela prednost druga merila
pred neposredno ceno in stroški ter kako so bila ta druga merila nujna za doseganje
najboljšega možnega rezultata za stranko z vidika upoštevanja vseh dejavnikov:
Pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank pred neposredno ceno in stroški druga merila
niso imela prednosti.
(g) Pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo kakršne koli podatke ali orodja v zvezi s
kakovostjo izvrševanja, vključno z vsemi podatki, objavljenimi v skladu z Delegirano uredbo
(EU) 2017/575 (RTS27):
V letu 2021 Nova KBM ni uporabila podatkov ali orodij v zvezi s kakovostjo izvrševanja, vključno
z vsemi podatki, objavljenimi v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/575 (RTS27). Podatki,
objavljeni v poročilih RTS 27, so bili pregledani med letom, vendar niso bile ugotovljene nobene
koristne informacije. Banka redno spremlja kakovost izvrševanja naročil z namenom

zagotovitve najvišje kakovosti izvršitve naročil. Enkrat letno banka opravi kontrolo politike
izvrševanja naročil.
(h) Po potrebi pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo rezultate ponudnikov stalnih
informacij, vzpostavljenih v skladu s členom 65 Direktive 2014/65/EU;
V letu 2021 Nova KBM ni uporabljala rezultatov ponudnikov stalnih informacij.

3. Strukturirani finančni instrumenti
Nova KBM v nadaljevanju v točkah a) do h) objavlja izsledke analize na podlagi spremljanja kakovosti
izvedbe, pridobljene na mestih izvrševanja, kjer so bila naročila naročnika izvršena v preteklem letu.
(a) Pojasnilo relativnega pomena, ki ga je podjetje pri ocenjevanju kakovosti izvrševanja
pripisalo dejavnikom izvršitve, kot so cena, stroški, hitrost, verjetnost izvršitve in vse druge
okoliščine, vključno s kvalitativnimi dejavniki:
Nova KBM pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta presoja
naslednje dejavnike:
-

ceno finančnega instrumenta, ki je predmet naročila stranke,
stroške, ki nastanejo v zvezi z izvršitvijo naročila stranki,
hitrost izvršitve naročila stranke,
verjetnost sklenitve posla,
verjetnost poravnave posla,
vrednost/količina in značilnost/tip naročila,
druge okoliščine, pomembne za izvršitev naročila.

Nova KBM najpomembnejši izvršilni dejavnik za izvršitev naročila stranke pod najugodnejšimi
pogoji določa v skladu z načelom celovite presoje vsakega posameznega izvršilnega dejavnika
in vseh izvršilnih dejavnikov skupaj. Relativno pomembnost izvršilnih dejavnikov v trenutku
izvršitve posameznega naročila ocenimo na podlagi izvršilnih kriterijev oziroma dejavnikov,
navedenih v prejšnjem odstavku, tržnih informacij, ki so nam na voljo, in po lastni presoji ter
izkušnjah.
Pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta upoštevamo
naslednje kriterije za določaje sorazmernega pomena dejavnikov, navedenih v prvem
odstavku:
-

značilnosti stranke, vključno z uvrstitvijo med profesionalne ali neprofesionalne,
značilnosti naročila stranke,
značilnosti finančnega instrumenta, ki je predmet naročila stranke,
značilnosti potencialnih mest za izvrševanje naročil stranke.

Naročilo izvršimo na podlagi presoje vseh dejavnikov iz prvega odstavka, ob upoštevanju
sorazmernega pomena posameznega dejavnika, opredeljenega v Politiki izvrševanja naročil.
(b) Opis kakršne koli tesne povezanosti, nasprotij interesov in skupnega lastništva v zvezi z
vsemi mesti izvrševanja, uporabljenimi za izvršitev naročil:
Med Novo KBM in mesti izvrševanja naročil, uporabljenimi za izvrševanje naročil, ni nobene
tesne povezanosti, nasprotij interesov in skupnega lastništva.
(c) Opis vseh posebnih ureditev s katerim koli mestom izvrševanja v zvezi z opravljenimi ali
prejetimi plačili, popusti, rabati ali nedenarnimi koristmi:
Nova KBM s katerim koli mestom izvrševanja naročil nima urejene nobene posebne ureditve
oziroma nimam z njimi nikakršnih posebnih dogovorov glede opravljenih ali prejetih plačilih,
popustih, rabatih ali nedenarnih koristih.
(d) Pojasnilo dejavnikov, ki so privedli do spremembe seznama mest izvrševanja, navedenih v
politiki izvrševanja podjetja, če je do takšnih sprememb prišlo:
V letu 2021 nismo spreminjali seznama mest izvrševanja naročil.
(e) Pojasnilo, kako se izvrševanje naročil razlikuje glede na kategorizacijo strank, kadar podjetje
kategorije strank različno obravnava in kjer to lahko vpliva na ureditve izvrševanja naročil:
Neglede na kategorizacijo strank banka vselej izvršuje naročila na istih mestih izvrševanja.
(f) Pojasnilo, ali so pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank imela prednost druga merila
pred neposredno ceno in stroški ter kako so bila ta druga merila nujna za doseganje
najboljšega možnega rezultata za stranko z vidika upoštevanja vseh dejavnikov:
Pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank pred neposredno ceno in stroški druga merila
niso imela prednosti.
(g) Pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo kakršne koli podatke ali orodja v zvezi s
kakovostjo izvrševanja, vključno z vsemi podatki, objavljenimi v skladu z Delegirano uredbo
(EU) 2017/575 (RTS27):
V letu 2021 Nova KBM ni uporabila podatkov ali orodij v zvezi s kakovostjo izvrševanja, vključno
z vsemi podatki, objavljenimi v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/575 (RTS27). Podatki,
objavljeni v poročilih RTS 27, so bili pregledani med letom, vendar niso bile ugotovljene nobene
koristne informacije. Banka redno spremlja kakovost izvrševanja naročil z namenom
zagotovitve najvišje kakovosti izvršitve naročil. Enkrat letno banka opravi kontrolo politike
izvrševanja naročil.

(h) Po potrebi pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo rezultate ponudnikov stalnih
informacij, vzpostavljenih v skladu s členom 65 Direktive 2014/65/EU:
V letu 2021 Nova KBM ni uporabljala rezultatov ponudnikov stalnih informacij.

h) Listinjeni izvedeni finančni instrumenti
N/A
i) Izvedeni finančni instrumenti na blago in izvedeni finančni instrumenti na pravico do emisije
N/A
j) Finančne pogodbe na razlike
N/A

4. Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi, obveznice s
katerimi se trguje na borzi, in blago s katerim se trguje na borzi)
Nova KBM v nadaljevanju v točkah a) do h) objavlja izsledke analize na podlagi spremljanja kakovosti
izvedbe, pridobljene na mestih izvrševanja, kjer so bila naročila naročnika izvršena v preteklem letu.
(a) Pojasnilo relativnega pomena, ki ga je podjetje pri ocenjevanju kakovosti izvrševanja
pripisalo dejavnikom izvršitve, kot so cena, stroški, hitrost, verjetnost izvršitve in vse druge
okoliščine, vključno s kvalitativnimi dejavniki;
Nova KBM pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta presoja
naslednje dejavnike:
-

ceno finančnega instrumenta, ki je predmet naročila stranke,
stroške, ki nastanejo v zvezi z izvršitvijo naročila stranki,
hitrost izvršitve naročila stranke,
verjetnost sklenitve posla,
verjetnost poravnave posla,
vrednost/količina in značilnost/tip naročila,
druge okoliščine, pomembne za izvršitev naročila.

Nova KBM najpomembnejši izvršilni dejavnik za izvršitev naročila stranke pod najugodnejšimi
pogoji določa v skladu z načelom celovite presoje vsakega posameznega izvršilnega dejavnika
in vseh izvršilnih dejavnikov skupaj. Relativno pomembnost izvršilnih dejavnikov v trenutku
izvršitve posameznega naročila ocenimo na podlagi izvršilnih kriterijev oziroma dejavnikov,
navedenih v prejšnjem odstavku, tržnih informacij, ki so nam na voljo, in po lastni presoji ter
izkušnjah.
Pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta upoštevamo
naslednje kriterije za določaje sorazmernega pomena dejavnikov, navedenih v prvem
odstavku:
-

značilnosti stranke, vključno z uvrstitvijo med profesionalne ali neprofesionalne,
značilnosti naročila stranke,
značilnosti finančnega instrumenta, ki je predmet naročila stranke,
značilnosti potencialnih mest za izvrševanje naročil stranke.

Naročilo izvršimo na podlagi presoje vseh dejavnikov iz prvega odstavka, ob upoštevanju
sorazmernega pomena posameznega dejavnika, opredeljenega v Politiki izvrševanja naročil.
(b) Opis kakršne koli tesne povezanosti, nasprotij interesov in skupnega lastništva v zvezi z
vsemi mesti izvrševanja, uporabljenimi za izvršitev naročil:
Med Novo KBM in mesti izvrševanja naročil, uporabljenimi za izvrševanje naročil, ni nobene
tesne povezanosti, nasprotij interesov in skupnega lastništva.
(c) Opis vseh posebnih ureditev s katerim koli mestom izvrševanja v zvezi z opravljenimi ali
prejetimi plačili, popusti, rabati ali nedenarnimi koristmi:
Nova KBM s katerim koli mestom izvrševanja naročil nima urejene nobene posebne ureditve
oziroma nimam z njimi nikakršnih posebnih dogovorov glede opravljenih ali prejetih plačilih,
popustih, rabatih ali nedenarnih koristih.
(d) Pojasnilo dejavnikov, ki so privedli do spremembe seznama mest izvrševanja, navedenih v
politiki izvrševanja podjetja, če je do takšnih sprememb prišlo:
V letu 2021 nismo spreminjali seznama mest izvrševanja naročil.
(e) Pojasnilo, kako se izvrševanje naročil razlikuje glede na kategorizacijo strank, kadar podjetje
kategorije strank različno obravnava in kjer to lahko vpliva na ureditve izvrševanja naročil:
Neglede na kategorizacijo strank banka vselej izvršuje naročila na istih mestih izvrševanja.
(f) Pojasnilo, ali so pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank imela prednost druga merila
pred neposredno ceno in stroški ter kako so bila ta druga merila nujna za doseganje
najboljšega možnega rezultata za stranko z vidika upoštevanja vseh dejavnikov:
Pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank pred neposredno ceno in stroški druga merila
niso imela prednosti.
(g) Pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo kakršne koli podatke ali orodja v zvezi s
kakovostjo izvrševanja, vključno z vsemi podatki, objavljenimi v skladu z Delegirano uredbo
(EU) 2017/575 (RTS27):
V letu 2021 Nova KBM ni uporabila podatkov ali orodij v zvezi s kakovostjo izvrševanja, vključno
z vsemi podatki, objavljenimi v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/575 (RTS27). Podatki,
objavljeni v poročilih RTS 27, so bili pregledani med letom, vendar niso bile ugotovljene nobene
koristne informacije. Banka redno spremlja kakovost izvrševanja naročil z namenom

zagotovitve najvišje kakovosti izvršitve naročil. Enkrat letno banka opravi kontrolo politike
izvrševanja naročil.
(h) Po potrebi pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo rezultate ponudnikov stalnih
informacij, vzpostavljenih v skladu s členom 65 Direktive 2014/65/EU:
V letu 2021 Nova KBM ni uporabljala rezultatov ponudnikov stalnih informacij.

l) Pravica do emisije
N/A
m) Drugi instrumenti
N/A

